نام طرح :هتل پنج ستاره مجتمع فرهنگی ،ورزشی و گردشگری هلیا تبریز
بخش

گردشگری

زير بخش

خدمات

خدمات/توليدات

مجموعه فرهنگی ،ورزشی ،تجاری و گردشگری هليا در راستای تامين زيرساختهای جذب گردشگر
در مهر ماه سال  89کلنگزنی شده و هم اکنون فاز اول آن ساخته شده است .اين مجتمع با هدف
ايجاد رفاه و جذب گردشگران داخلی و خارجی ونيز ارائه کليه امکانات تفريحی ،اقامتی و خدماتی
مانند پارک آبی ،استخر ،رستوران سنتی ،مجتمع تجاری و  ...ساخته شده است .همچنین با توجه
به توسعه صنعت گردشگری و استقبال مشتریان و مسافران در حال توسعه مجموعه با ساخت هتل
پنج ستاره با کيفتی باال میباشد .خدمات قابل ارائه در بخش هتل پنج ستاره این مجموعه به شرح
ذیل میباشد:
 .1اتاقهای مجلل دونفره و سوئیت جهت اسکان مهمانها .2 ،رستوران ایرانی ،فرنگی و کافیشاپ،
 .3غرفه تجاری در البی هتل برای اجاره  .4دو تاالر برای برگزاری مراسم .5 ،سالن کنفرانس برای
برگزاری همایش و  .6 ،...خدمات ورزشی شامل استخر ،بیلیارد و بدنسازی .7 ،دو طبقه پارکینگ

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،کیلومتر  5جاده تبریز  -تهران باالتر از سه راهیاهر

شرح پروژه

مساحت زمين 11500 :مترمربع ،زیربنای هتل 28000 :مترمربع ،پارکینگ 4000 :مترمربع ،البی
هتل به همراه رستورانها 6000 :مترمربع ،محوطه 9000 :مترمربع ،تاسیسات  4,612 :میلیون ریال
پروژه در حال حاضر با سرمایهگذاری  100درصدی بخش خصوصی در حال ساخت می باشد و هم
اکنون خرید زمین ،دیوار کشی ،خاکبرداری و خاکریزی و فونداسیون ساختمان هتل و طیقه دوم
هتل در حال تکمیل میباشد .با توجه به حجم سرمایهگذاری ،شرکت مجتمع پارک آبی هلیا تبریز
به دنبال جذب سرمایهگذار برای تکمیل پروژه با مشارکت  55درصد شرکت مذکور و  45درصد
شریک میباشد.

ظرفيت توليد ساالنه

هتل  5ستاره 14 :طبقه با زیربنای  28000مترمربع ،البی هتل 200 :مترمربع
شامل کافیشاپ و غرفههای تجاری

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:

 -بازارداخلي پيشبيني شده 70 :درصد

 -بازار خارجي پيشبيني شده 30 :درصد

 -كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 3 :سال

وضعيت طرح:

 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی -زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی

 -مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ بله (موافقت اصولی سازمان میراث

فرهنگی و پروانه ساختمانی از شهرداری منطقه  5تبریز)

 قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر -قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر

 -با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ بلی

 -تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی

 -فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خیر

 -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
13/37

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

677,696

50,700

13/37

0/00

سرمایه در گردش

18,413

50,700

0/36

0/00

0/36

کل سرمایهگذاری

696,109

50,700

13/73

0/00

13/73

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۱/53 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۲/67 :میلیون یورو در  10سال
• نرخ بازگشت داخلي ۲۷/۹۵ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 5/21 :سال از ابتدای دوره ساخت ( 2سال طول دوره ساخت)
• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۲۵ :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت مجتمع پارک آبی هلیا تبریز با مالکیت آقای سیروس علی اکبری
فعالیت جاری شرکت :انبوه سازی
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،جاده ائلگلی ،نرسیده به فلکه خیام ،نبش کوچه بنفشه ،طبقه اول
تلفن ۰۴۱ - 3334305 :و 09141159940
فاکس۰۴۱ - 3334306 :
پست الکترونیکی- :
وب سایتwww.sazerah-m.com :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

